Terugblik op de Hannover Messe
Allen voor één, één voor allen
Ieder jaar vindt in april de Hannover Messe plaats. The technological capital of the world.
Sinds enkele jaren wordt de Nederlandse hightechindustrie er gepresenteerd onder één
brand “Holland High Tech”. Bedrijven en kennisinstituten tonen hun technologische kunnen
in hal 2. Of ze maken afspraken met bestaande en nieuwe klanten om hun business uit te
breiden. Zoals de NEVAT, Brainport Industries, Mikrocentrum en de Metaalunie in hal 4. Voor
deze gelegenheid zetten organisaties en clusters van bedrijven hun eigen identiteit even opzij
ten behoeve van de gemeenschappelijke positionering. Dit jaar droegen ook High Tech NL en
Brainport Development hun steentje bij. Een terugblik op een enerverende en succesvolle
week.
gepresenteerd. Dat maakte niet alleen indruk
op de vele Duitse en andere buitenlandse
bezoekers. Ook de Nederlandse pers is
wakker geschud en besteedde zowel op TV als
in de kranten ruim aandacht aan de
onderscheidende
kenmerken
van
de
Nederlandse hightechindustrie.
Trots op Rutte
De officiële opening vond plaats op
zondagavond in de concertzaal van Hannover.
Bijna drieduizend mensen zaten klaar om
bondskanselier Mevrouw Merkel en premier
Rutte te aanschouwen. Precies om zes uur
betraden zij de zaal onder luid applaus. Na de
nodige plichtplegingen door onder meer de
burgemeester van de stad toonde Hans Klok
met zijn assistenten een show die algemeen
waardering opriep. In een ontspannen sfeer
presenteerden premier Rutte en Mevrouw
Merkel de goede band die beide landen op
het gebied van industriële samenwerking
hebben. Ons kent ons, maar nog lang niet
goed genoeg. De conclusie was dat er nog
veel meer mogelijk is op basis van
complementaire kwaliteiten en nabijheid.
Premier Rutte heeft de Nederlandse
hightechindustrie op fantastische wijze

De heer Marc Hendrikse (Topteam HTSM) leidt mevrouw
Merkel en premier Rutte langs de technologie stand

Aan aandacht geen gebrek
Wij stonden in de grote verzamelstand in hal
2. Ons zwaartepunt was “talent” of wel
”Working in The Netherlands”. Op
maandagochtend meteen al was het een hele
drukte. Mevrouw Merkel en premier Rutte
bezochten onze stand waarbij zij onder meer
kennis namen van de bijdrage van ASML en
enkele
hoog
innovatieve
Mkb
ondernemingen. De dagen die daar op
volgden hebben we circa tien technology
tours gegeven –daarbij worden groepjes
belangstellenden bekend gemaakt met de
prestaties van de Nederlandse industrie- maar
ook vele tientallen kenniswerkers gesproken.
Veelal Masters en PhD’s die er belangstelling
voor hebben om in één onze bedrijven hun
loopbaan te starten of te vervolgen. Zij zijn
ingeschreven in een online systeem en zullen
op zeer korte termijn constructieve
terugkoppeling ontvangen. De kwaliteit van
de profielen is zonder meer goed. Zowel de
bedrijven die we vertegenwoordigen als de
kandidaten worden er beter van.

export en applicatie-ontwikkeling verder werd
geplaveid. Dit jaar mochten Topic en Figo zich
verheugen in belangstelling door de pers.
Topic, gevestigd te Best, heeft onder meer
een device ontwikkeld die de ontwikkeling
van embedded systemen met 30% verkort.
Dat betekent een evidente toegevoegde
waarde voor bedrijven in de hightech sector
die hun voorsprong vooral kunnen behouden
door snelle innovaties. Figo uit Enschede
combineert
bestaande
technische
mogelijkheden op het gebied van veiligheid en
communincatieen
signaaltechnologie
zodanig dat optimale maatwerkoplossingen
worden geboden op het gebied van veligheid
en zekerheid voor de meest uiteenlopende
situaties. Al dan niet tijdelijk. Al dan niet stand
alone. Zowel de stands van Topic als Figo zijn
bezocht door journalisten van diverse
vakbladen. Nu maar afwachten of deze
aandacht voor hen ook leidt tot een verdiende- groeispurt. We hopen dat volgend
jaar te kunnen laten weten.
Feesten als het kan, professionaliteit als het
moet
In de verschillende hallen waar Nederland
uitgebreid was vertegenwoordigd werden
diverse feesten gehouden. Met als absoluut
hoogtepunt de party in hal 3 op
woensdagavond. Vele honderden bezoekers
uit tientallen landen vermengden zich met de
Nederlandse gastdames en -heren. Na

Masters en PhD’s hebben belangstelling om hun
loopbaan in Nederland te starten

Een podium voor groei
Vorig jaar hebben bedrijven als Sorama en
Evodos op plezierige wijze kunnen profiteren
van hun deelname aan de Hannover Messe.
Ontmoetingen met (potentiële) klanten en
met de pers hebben hen net dat duwtje in de
rug kunnen geven waardoor de weg naar

Studenten assisteerden op de stands. Zij vermaakten zich
uitstekend op de Dutch party en betrokken daar
staatssecretars van Onderwijs, de heer Sander Dekker,
bij

genoten te hebben van verschillende
stamppotten, vis en vlees, werd er uitbundig
gedanst op live muziek. Uiteraard onder het
genot van de nodige drankjes. Maar de
volgende dag stond ieder weer zijn (haar)
mannetje. Want business is business. En de
kans om onszelf nogmaals zo prominent aan
de wereld te kunnen tonen zal zich
waarschijnlijk niet zo snel weer voordoen.

Marc Jacobs, Brainport Development for
Holland High Tech

Jos van Erp, High Tech NL for Holland High
Tech
Getting to know The Netherlands

Wat levert het op?
Holland High Tech is in staat geweest vele
bezoekers te overtuigen van de unieke
kenmerken van de manier waarop hightech
oplossingen
worden
uitgewerkt
voor
wereldwijde uitdagingen. Samenwerking
binnen de diverse ecosystemen leidt tot snelle
open innovatie. Disciplines worden niet als
geïsoleerde
gehelen
gezien
maar
geïntegreerd. Daar komt bij dat Nederland
een non-hiërarchisch werkklimaat kent
waarbinnen alle ruimte is om creativiteit en
flexibiliteit tot uiting te laten komen. Het
concept van Holland High Tech werkt!
Bedrijven, kennisinstellingen, (technische)
universiteiten en overheden hebben zich
gezamenlijk als één gepresenteerd. Onze
Duitse gastheren en andere bezoekers
herkennen de boodschap en weten dit te
waarderen. Holland, from just a spot on the
map to a hightech hotspot on the map!
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